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apewne wielu kierowców przeje!-
d!aj"cych autostrad" A4 obok miej-

scowo#ci Nieporaz zastanawia 
si$, co mieszcz" kosmicznie wygl"daj"ce 
kopu%y, stoj"ce niemal przy samej drodze. 
Gdyby nawet postanowili to sprawdzi&, 
niewiele si$ dowiedz". Alwernia nie lubi 
niezapowiedzianych go#ci. Ca%y teren oto-
czono wysokim ogrodzeniem. Przyjazd 
autem sko'czy si$ zapewne przy bramie. 
Stacjonuj"ca w budce przypominaj"cej 
motocyklowy kask ochrona ode#le przy-
bysza tam, sk"d przyjecha%. 

To miejsce, le!"ce w po%owie drogi mi$-
dzy Krakowem a Katowicami, mog%oby 
by& jedn" z najwi$kszych atrakcji tury-
stycznych Ma%opolski. Ale nie jest i pewnie 
nigdy nie b$dzie.

Stworzono je nie dla ciekawskich ludzi  
z aparatami, ale dla artystów. Betonowe 
kopu%y, wykonane jakby na licencji NASA, 
kryj" m.in. w pe%ni wyposa!one studia (l-
mowe i nagraniowe, restauracj$, pomiesz-
czenia biurowe, serwerowni$, sal$ kino- 
w" i laboratorium. Zgromadzony sprz$t 
umo!liwia dokonanie ca%ego procesu pro-
dukcji (lmu, pocz"wszy od pierwszych 
zdj$&, a! po wykonanie dowolnej liczby 
kopii, które mo!na st"d rozes%a& do kin. 
Alwernia to miejsce, w którym czas p%ynie 
inaczej. Mierzony centralnym zegarem, 
obs%uguj"cym wszystkie urz"dzenia, sam 
reguluje si$ wed%ug atomowego wzorca 
we Frankfurcie. Gdyby którego# dnia wy-
%"czono pr"d, ca%y kompleks mo!e funk-
cjonowa& przez 48 godzin dzi$ki dwóm 

agregatom o %"cznej mocy 2,4 MW i 11000 
litrów paliwa.

Ka!dego go#cia uderza wszechogar-
niaj"cy spokój i cisza. D)wi$koch%onne 
wyk%adziny na pod%ogach, #ciany wy%o!o- 
ne specjalnymi materia%ami, ogniotrwa%e  
i d)wi$koszczelne drzwi sprawiaj", !e po-
g%os jest tu zjawiskiem nieznanym. Nawet 
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w ogromnych, niemal pustych kopu%ach, 
przygotowanych na studia (lmowe, beto-
nowe cylindry pod dachem sprawiaj", !e 
mo!na si$ tam poczu& niczym w salonie 
u dziadka. Arty#ci przyje!d!aj"cy do Al-
werni mog" liczy& na rzeczowo#& i pro-
fesjonalizm pracuj"cych tu ludzi. Wielu  
z nich to specjali#ci mi$dzynarodowej 
s%awy, z !yciorysem wype%nionym projek-
tami najwi$kszych re!yserów i wytwórni. 
Po przekroczeniu progu recepcji nikt 
jednak nie pyta, kim si$ jest i po co si$ 
przyjecha%o. Hierarchia stanowisk zaciera 
si$ w mówieniu sobie od razu na „ty”. Nic 
dziwnego, !e nie tylko (lmowcy lubi" tu 
pracowa&.

W jednej z kopu% znajduje si$ studio 
nagraniowe mog"ce pomie#ci& 100-oso-
bow" orkiestr$. Ma zmienn" akustyk$, re-
gulowan" specjalnym zestawem ekranów 
podwieszonych pod su(tem i nazywanych 
bez wielkiej przesady „gwiazd" #mierci”. 
To skojarzenie z „Gwiezdnymi wojnami” 
prowadzi do jeszcze jednej unikalnej cechy 

tego miejsca. B$d"c spe%nieniem marzenia 
swego twórcy, Stanis%awa Tyczy'skiego, 
Alwernia to nie tylko kopu%y i sprz$t. To 
wn$trza zaprojektowane niczym scenogra-
(a (lmu sci-(. Wchodz"cych wita „Obcy” 
naturalnej wielko#ci. *ciany s" wy%o!one 
stalowymi blachami wyt%aczanymi tak, 
by imitowa& wystrój statku kosmicznego. 
Mi$dzy kopu%ami przechodzimy szklany-
mi, przezroczystymi tunelami, do których 
kosmiczne drzwi otwieraj" si$ dzi$ki sys-
temowi identy(kacji linii papilarnych. Re-
!yserka w studiu to niemal kokpit statku 
Enterprise ze „Star Treka”. Filmowe akcen-
ty s" tu obecne nawet w toaletach. Nie za- 
pomniano o !adnym detalu. Ca%o#& two-
rzy wra!enie odrealnionego #wiata; cho& 
jedynym Obcym pozostaje metalowy po-
twór w recepcji.

Andrzej Wajda powiedzia% o Alwerni: 
„Jestem pewny, !e kto# wyprodukuje tu 
kiedy# polskie „Gwiezde wojny”, a Micha% 
Lorenc doda%: „Zarówno studio nagranio-
we, jak i ca%y kompleks Alvernia Studios s" 
niesamowite. Jestem bardzo usatysfakcjo-
nowany tym, !e mog$ tutaj pracowa&”.

Na pocz"tku marca do Alwerni przyje-
chali: zespó% Kroke, orkiestra Sinfonietta 
Cracovia, Krzysztof Herdzin, Anna Maria 
Jopek, perkusista S%awek Berny i re!yser 
d)wi$ku Tadeusz Mieczkowski. Obcho-
dzono 20-lecie dzia%alno#ci Kroke. Z tej 
okazji grupa postanowi%a spe%ni& jedno ze 
swoich marze' – wyda& p%yt$ z orkiestr". 
Twórczo#& Kroke to, jak mówi" sami mu-
zycy, ci"g%e poszukiwanie. Utwory ewo-
luuj" wraz z nimi. Dojrzewaj", krzepn",  
a czasem zupe%nie si$ zmieniaj", by dosto-
sowa& si$ do konkretnego czasu w historii 
grupy i ka!dego z jej cz%onków. 

W Kroke panuje demokracja. Trzyoso-
bowy sk%ad sprzyja podejmowaniu decyzji 
wi$kszo#ci" g%osów. W tym przypadku g%o-
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sowanie nie by%o nawet potrzebne. Wszyscy 
byli przekonani, !e ich muzyka w wykona-
niu du!ego sk%adu i w ciekawej aran!acji 
powinna otworzy& sobie nowe horyzonty  
i przyci"gn"& now" publiczno#&.

Zaproszenie Sinfonietty Cracovii 
by%o u#miechem skierowanym do mi%o-
#ników klasyki. Oddaj"c aran!acj$ w r$ce 
Herdzina, zrobili natomiast krok w stron$ 
mi%o#ników jazzu, ale te! muzyki rodem 
z popularnych programów telewizyjnych. 
Herdzin to twórca pracowity, a do tego 
piekielnie zdolny. Trudno poj"&, jak go-
dzi wydawanie w%asnych p%yt, koncerty  
z wieloma gwiazdami w Polsce i za granic", 

a do tego mas$ projektów aran!acyjnych  
i producenckich. Cho& nie dosypia i bywa 
zm$czony, z niczego nie rezygnuje. Mówi, 
!e stara si$ !y& pe%ni" !ycia w ka!dym jego 
aspekcie, by na staro#& nie !a%owa&.

Aran!acje dla Kroke napisa% cz$#cio-
wo ju! trzy lata temu. Wtedy w zespole 
pojawi% si$ pomys% na p%yt$. Herdzin by% 
drugim wyborem, bo wcze#niej zg%osi% 
si$ inny muzyk, dyrygent i aran!er. Jego 
wersje by%y bardziej symfoniczne i pot$!-
niejsze. Co wa!ne, przyszed% z obietnic" 
unijnych funduszy, które mia%y wesprze& 
projekt. Wszystko nagrano, jednak mate-
ria% nie ujrza% #wiat%a dziennego. Zatrud-
niona wówczas orkiestra nie podo%a%a 
wymogom partytury. Sprawa zrobi%a si$ 
stresuj"ca, ale swojej decyzji muzycy dzi# 
nie !a%uj". S%uchaj"c wersji przygotowa-
nej przez Herdzina i Sinfoniett$ Cracovi$, 
trudno si$ dziwi&.

Mog%oby si$ wydawa&, !e wykonawcy 
przynosz" do studia stos partytur, instru-
menty, a przede wszystkim jasn" kon-

cepcj$, pouk%adan" i dopracowan". Kra-
kowscy muzycy maj" jednak podej#cie 
odwrotne. Partytury, owszem istniej", ale 
Herdzin przygotowa% je wy%"cznie z my#l" 
o orkiestrze. Wszystko, co si$ dzia%o obok 
niej, by%o w znacznej cz$#ci improwizowa-
ne. Perkusja, fortepian, wokale Anny Marii 
Jopek i Tomka Kukurby. Pomys%y rodzi%y 
si$ w re!yserce, przy obiedzie albo w pa-
larni. Czasem tak!e ju! w studiu nagranio-
wym, gdzie soli#ci grali od razu po kilka 
wersji tego, co im si$ w%a#nie urodzi%o  
w g%owach. Pó)niej wybierano t$ najw%a#- 
ciwsz". Zdarza%y si$ sytuacje niecodzien-
ne. Bywa%o, !e muzycy zamieniali si$ przy 
instrumentach, cho& #wiat nigdy si$ nie 
dowie, kiedy i po co. Wa!ne, !e oni wie-
dz". Spontaniczno#&, dobry humor i luz 
stanowi%y sta%y element dwóch dni nagra', 
które mog%em obserwowa&.

5HSRUWDĝ

6WXGLR�QDJUDQLRZH�R�SRZLHU]FKQL��
����Pő��:�OHZ\P�JöUQ\P�URJX��
ZLGRF]QD�ķJZLD]GD�ĂPLHUFLĵ�

.U]\V]WRI�+HUG]LQ�SU]\�VWHLQZD\X�

.U]\V]WRI�+HUG]LQ�L�7DGHXV]�0LHF]NRZVNL�VïXFKDMÈ��
QDJUDQHJR�PDWHULDïX�SU]\�NRQVROHFLH�1HYH���5�

76-79 Alvernia Studios.indd   78 3/29/12   2:14:07 PM



5HSRUWDĝ

79+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Czasami pomaga%a nowoczesna techni-
ka, daj"ca mo!liwo#& wzi$cia dwóch czy 
czterech fantastycznych taktów z jednej 
wersji i doklejenia ich do drugiej, w której 
uznano je za gorsze. Panowa%a burza móz- 
gów. W powietrzu lata%y pomys%y, które 
potem komentowano, dopracowywano  
i od razu kto# szed% do studia, by je nagra&. 
O dziwo, nikt si$ z nikim nie pok%óci%. By-
wa%y spi$cia i ró!nice zda', ale nie psu%y 
atmosfery wzajemnego szacunku. Sukcesy 
wie'czy%y brawa i wspólna herbata. Pora!-
ki intensywnie dyskutowano, by nie trwa%y 
d%ugo. Ka!dy wiedzia%, jakie ma zadanie  
i to profesjonalne podej#cie by%o czym# 
sta%ym i oczywistym.

Mistrzem ceremonii zosta% realizator, 
Tadeusz Mieczkowski. Pod jego spraw-
nymi palcami i dzi$ki uszom czulszym 
ni! niejeden mikrofon mo!na by%o mie& 
pewno#&, !e zaakceptowana wersja b$dzie 
istotnie najlepsz" z nagranych. Przynaj-
mniej pod wzgl$dem technicznym. Do 
spraw artystycznych si$ nie miesza%. Mia% 

swoje zdanie, ale ostateczn" decyzj$ pozo-
stawia% muzykom Kroke. Podobnie by%o  
z Herdzinem. On tak!e, cho& wszystko za-
aran!owa%, sta% zawsze pó% kroku za arty-
stami. Dawa% im pole manewru i jedynie 
moderowa% zbyt ekstremalne pomys%y. 

Jako efekt wspólnych dzia%a' jesieni" 
tra( do sklepów p%yta, która ucieszy nie tyl-

ko wiernych fanów Kroke, ale wszystkich, 
którzy klimaty etniczno-klezmersko-fol-
kowe lubi" albo chc" polubi&. Prawdopo-
dobnie nie b$dzie to przebój roku w Empi-
ku, bo zbyt wiele tu inteligentnej przekory, 
zabawy konwencjami, niedopowiedze', 
!artów i mrugni$& okiem do s%uchacza. 
Ale te! Kroke nigdy nie my#leli o wielkiej 
s%awie. Sami mówi", !e zak%adaj"c zespó% 
jeszcze w studenckich czasach, chcieli po 
prostu zarobi& na wakacje, graj"c na kra-
kowskich ulicach to, czego lubili s%ucha&. 
Wszystko, co sta%o si$ pó)niej, to w sporej 
cz$#ci przypadek. Dla nich samych tego-
roczny jubileusz jest zaskoczeniem, cho& 
trudno sobie wyobrazi&, by ich zabrak%o. 
Stanowi" kwintesencj$ dobrego smaku  
w muzyce; mo!e nie najbardziej popular-
nej, ale na pewno pi$knej, radosnej i przej-
muj"cej. Wiedz" to nie tylko ich s%uchacze, 
ale i koledzy po fachu.

Anna Maria Jopek trzy lata temu by%aby 
zbyt zaj$ta, by nagra& dla Kroke wokalizy. 
Teraz zgodzi%a si$ bez wahania. Przyjecha%a 

do Alwerni z w%asnym mikrofonem Shure 
SM58 i g%ow" pe%n" pomys%ów. Rejestro-
wa%a po kilka wersji, dogrywaj"c kolejne 
nawet, gdy wszyscy jej mówili, !e to, co ju! 
maj", wystarczy i jest cudowne. Dzielnie 
walczy%a z sitkiem mikrofonu, które przez 
kwadrans nie dawa%o si$ ustawi& i dopiero 
interwencja czterech kolegów pozwoli%a 

kontynuowa& nagrania. Je#li natomiast 
kto# ze s%uchaj"cych albumu w jednym  
z utworów wy%apie tajemnicze mlaskanie, 
b$dzie to efekt czekoladek zjedzonych 
przez wokalistk$ z okazji Dnia Kobiet. 
Woda mia%a spraw$ za%atwi&, ale czy za%a-
twi%a, oka!e si$ na p%ycie.

W Alwerni powstawa%y dot"d rekla-
my, efekty specjalne i dubbingi. Bywa% tu 
Leszek Mo!d!er, a Krzysztof Penderecki  
jesieni" ubieg%ego roku nagra% swoj" p%yt$ 
z gitarzyst" Radiohead, Jonnym Green- 
woodem.

Tajemnicze miejsce mo!e te! okazjonal-
nie otwiera& swoje bramy dla ludzi spoza 
artystycznego #wiata. Tak si$ sta%o ca%kiem 
niedawno, 31 marca, za spraw" „Pasji wg 
#w. +ukasza” Pendereckiego, wyre!yse-
rowanej przez Grzegorza Jarzyn$. W naj-
wi$kszej z kopu% obejrza%o j" pi$&set osób. 

Alwernia to dowód na to, !e marzenia si$ 
spe%niaj". Dzi# cieszy& si$ z tego mog" nie 
tylko sami marzyciele, ale wszyscy, którym 
by%o dane tam pracowa& albo po prostu 
s%ucha& i patrze&. Takie magiczne miejsca 
i wyj"tkowe momenty tworz" atmosfer$ 
inspiracji. Ona za# s%u!y sztuce. ■
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